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3. ðối với Ban Tổ chức Huyện ủy:
Phòng Nội vụ có mối quan hệ phối hợp trong việc tham mưu, ñề xuất và tổ
chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quyết ñịnh, thông báo của Huyện ủy, của
Ban Thường vụ Huyện ủy và của UBND huyện về tổ chức, bộ máy và công tác cán
bộ ñối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý
(trong các cơ quan, ñơn vị trực thuộc UBND huyện).
4. ðối với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện:
Phòng Nội vụ là cơ quan ngang cấp, có mối quan hệ bình ñẳng, phối hợp ñể
cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ ñược UBND huyện phân công; có trách
nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về công tác Nội vụ ñối với các cơ quan ngang phòng, ñơn
vị thuộc Ủy ban nhân dân huyện.
5. ðối với UBND các xã, thị trấn:
Phòng Nội vụ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tổ
chức thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác nội vụ tại ñịa phương.
ðiều 5. ðiều khoản thi hành
1. Trưởng Phòng Nội vụ huyện có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện tốt
những nội dung của Quy ñịnh này; ñồng thời, xây dựng quy chế làm việc, bảo ñảm
hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao theo quy ñịnh.
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn ñề phát sinh hoặc chưa phù hợp cần
sửa ñổi bổ sung, Trưởng Phòng Nội vụ huyện báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem
xét, quyết ñịnh./.
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